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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. 

§ (3) bekezdése alapján a lakóhelyi környezet állapotán alakulásáról a települési 

önkormányzat legalább évente tájékoztatja a lakosságot.  

A közmeghallgatáshoz kapcsolódó testületi ülés immár évek óta teret ad ezen 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésének. 

 

A környezet állapotáról szóló beszámoló immár hagyományosan érinti a 

szemétszállítást, a szelektív szemétgyűjtést, a hulladékudvart, a parlagfű elleni 

védekezést, az önkormányzati zöldterületek gondozását. 

 

A szemétszállítás továbbra is a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláson keresztül a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft., mint szolgáltató útján történik. A kihelyezett szelektív gyűjtő szigeteket a 

lakosság elég jó intenzitással használja. Ürítéséről a Győri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gondoskodik. Sajnos ez évben nagyon 

sokszor találkoztak a lakosok azzal a problémával, hogy a szelektív gyűjtőket 

nem ürítette ki a szolgáltató. Még önkormányzati közbenjárásra sem. 

Tájékoztatásuk alapján annyira problémás a munkaerő alkalmazása számukra, 

hogy ez nehezen megoldható problémák elé állította őket. 

 

A lakossági hulladékelszállítás számlázását a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi, nem éppen pontos időszakonként. 

 

A hulladékudvar községünkben immár évek óta a lakosok rendelkezésére áll. A 

szemét megfelelő helyen történő elhelyezését hivatott biztosítani. 

Igénybevételének csupán egy feltétele van, az hogy a szemétdíj fizetésének a 

lakos eleget tegyen. Használata lehetőséget biztosítana arra, hogy a szemét ne a 

falu határába kerüljön kidobásra. Még mindig kijelenthető, hogy ez a gyűjtési 

forma sajnos nem elterjedt. A hulladékudvar nyitvatartásáról a lakosokat az 

önkormányzat a honlapján is tájékoztatja. Ugyanis a nyitvatartási idő változik 

nyári és téli időszakban. Sajnos a kihasználás még mindig nem tette elérhetővé, 

hogy a heti egy alkalomnál gyakrabban legyen nyitva az udvar.  

Önkormányzatunk a hulladékudvarhoz kapcsolódó tájékoztatással igyekszik a 

lakosság hozzáállásán javítani. A hozzáállás javítását jelentősen nehezíti, hogy 

az évben több alkalommal sem tudta a hulladékudvar fogadni a lakosok által oda 

elhelyezni kívánt szemetet, mivel a hulladékudvarról nem ürítették ki a 

konténereket. Ez ügyben is próbáltuk mint önkormányzat felvenni a kapcsolatot 

a szolgáltatóval, de közel másfél hónap elteltével sikerült a szolgáltatónak 

megoldani a problémát. 
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A parlagfüves területek megtisztításának feladata minden évben komoly gondot 

okoz. A külterületek ellenőrzése, gyommentesítése a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Földhivatala közreműködésével zajlott. Itt 

is mindig megtörténtek a szükséges felszólítások, bár kicsit lassabb ütemben. 

Belterületen is volt szükség felszólításra, de általában ennek hatására a 

területeket rendezték. Ez a tevékenység szinte minden évben azonos 

időtartamban jelentkezik, s szinte mindig ugyanazon ingatlanok 

vonatkozásában. Azon ingatlanok jelentik a nagyobb problémát, ahol a 

tulajdonosok nem itt élnek. Sajnos még a mai napig sem sikerült minden 

ingatlantulajdonosnak magáévá tenni azt a szemléletet, hogy a saját ingatlanját 

megfelelően gondozza. 

 

Az önkormányzat a területén a közmunkások bevonásával igyekszik a szemét 

eltakarítására. Sajnálatos módon itt is elmondható, hogy a lakosság hozzáállása 

nem megfelelő. A szelektív gyűjtő mellett gyakran helyeznek el nem odavaló 

szemetet, van olyan, aki kihozza az amúgy a szemetesbe elhelyezendő szemetét. 

Ebben az évben ez a probléma a gyűjtőszigetek rendszertelen ürítése miatt óriási 

problémaként jelentkezett az önkormányzatnál. 

 

Sajnos a Mézeshegyre vezető földút melletti ingatlanoknál nagyon jelentős a 

szemétlerakás, ez sok problémát okoz. Az ingatlantulajdonosok már felszólításra 

kerültek már. Az önkormányzat egy részt ezen ingatlanokból megvásárolt, s ez 

év őszén építési törmeléket már sikerült is elszállítani az ingatlanról. Cél, hogy a 

vegyes hulladék elhelyezését is megoldja az önkormányzat. 

 

A község területén a közterületi zöld részek gondozását az év folyamán 

közmunkásokkal és saját munkaerővel oldotta meg az önkormányzat. A 

lehetőségeinkhez képes igyekeztünk megoldani a feladatokat. Sajnos a 

közfoglalkoztatási lehetőségek változóak voltak. Az önkormányzati területek 

gondozása komoly szervezést igényelt. Az egyre kevesebb arra alkalmas 

munkaerő nagy gondot okozott. Az önkormányzat gépek beszerzésével próbál 

meg a munkavégzés hatékonyságán javítani. 

 

Mint minden évben, jövő évben is fontos célja az önkormányzatnak, hogy a nem 

kis mennyiségű zöldfelület gondozása lehetőleg folyamatos legyen. Igyeksezni 

fogunk növényzet telepítésével kellemesebbé tenni környezetünket.  

 

Vaszar, 2018. december 5. 
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